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Questão 17 

Apesar dos avanços na assistência a pessoas com 
transtornos mentais, Vasconcelos (2014) avalia que a política 
nacional não vem dando a devida atenção ao 
empoderamento e à organização autônoma dos usuários e 
familiares. Neste contexto, faz parte da atuação de um 
terapeuta ocupacional 

  

I. Construir e participar de projetos que visam a 
melhoria da qualidade de vida dos familiares e das 
pessoas afetadas por doenças mentais através de 
apoio, informação e educação, participando na 
defesa de diretos e combatendo estigmas.  

II. Atuar sobre os processos de autosuperação e 
compreender o impacto que as ações profissionais 
tem sobre estes processos. 

III. Compreender os modelos de trabalho que 
consideram os familiares e cuidadores como 
parceiros. 

IV. Compreender e atender as dinâmicas familiares 
doentes e disfuncionais. 

V. Intervir no processo de empoderamento das famílias 
facilitando o reconhecimento das dinâmicas 
adoecidas. 

A) As afirmativas I, II e IV estão corretas e as III e IV estão 
incorretas. 

B) As afirmações I, II e III estão corretas e as IV e V estão 
incorretas. 

C) Todas as afirmativas estão corretas. 

D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas e a V está 
incorreta. 

E) As alternativas I e III estão corretas e as II, IV e V estão 
incorretas. 

 

Questão 18 

Na rede de cuidados à saúde mental na comunidade, os 
conceitos de rede e território podem ser definidos como: 

A) Rede refere-se à articulação permanente entre 
instituições, pessoas e recursos materiais e Território é 
o cenário no qual se dá a vida comunitária, por onde 
circulam as pessoas, instituições e redes. 

B) Território é a designação geográfica que o equipamento 
alcança e Rede é a comunidade em seu entorno. 

C) Rede refere-se à articulação promovida pela equipe 
multiprofissional e Território é a designação do 
mapeamento distrital do equipamento. 

D) Território refere-se às estratégias e demandas 
subjetivas de uma equipe e Rede é a articulação entre 
os profissionais, familiares e pacientes. 

E) Rede refere-se às propostas alternativas de atendimento 
aos transtornos mentais e território é a designação 
epidemiológica dos transtornos atendidos nesta área de 
abrangência 

Questão 19 

Em um atendimento de terapia ocupacional com um paciente 

encaminhado com o diagnóstico clinico de esquizofrenia, o 

terapeuta observa que a sintomatologia psicótica apresenta-

se apenas associada aos sintomas de humor, sem a 

presença de sintomas negativos ou desorganização.  Neste 

caso o terapeuta pode discutir que:  

 

A) Não há necessidade de um esclarecimento diagnóstico, 
pois oscilações de humor fazem parte do curso da 
esquizofrenia. 

B) Não há necessidade de uma diferenciação diagnóstica 
uma vez que na análise de história de vida e contextos, 
o terapeuta ocupacional possui a informação que há 
antecedentes familiares de esquizofrenia. 

C) Há necessidade de discussão da questão diagnóstica 
uma vez que o diagnóstico diferencial entre um quadro 
de esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo ou 
transtorno bipolar podem exigir condutas clínicas e 
terapêuticas diferenciadas. 

D) Não há necessidade de discussão da questão 
diagnóstica uma vez que o diagnóstico diferencial de um 
quadro de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos 
não exigem condutas clinicas e terapêuticas 
diferenciadas. 

E) Há necessidade de discussão da questão diagnóstica 
uma vez que o diagnóstico diferencial entre um quadro 
de esquizofrenia e outros comportamentos psicóticos 
definiria a necessidade ou não de acompanhamento 
medicamentoso. 

 

Questão 20 

A Qualidade de Vida é uma medida utilizada para discutir e 
avaliar desfecho em saúde. Assinale a alternativa correta:  

 

A) Trata-se de constructo amplo que não incorpora a saúde 
física, mas sim o estado psicológico e o grau de 
independência e as relações sociais. 

B) Trata-se de um constructo especifico direcionado às 
crenças pessoais e as relações com as características 
predominantes do ambiente. 

C) Trata-se de um constructo especifico que define grau 
coletivo e social de satisfação com a própria vida e o 
grau de individual de controle que cada um consegue 
exercer sobre a sua própria existência. 

D) Trata-se de constructo amplo que incorpora de maneira 
complexa a saúde física, o estado psicológico, o grau de 
independência, as relações sociais, as crenças pessoais 
e as relações com as características predominantes do 
ambiente. 

E) Trata-se de um constructo inespecífico, pois define a 
percepção que cada indivíduo possui de sua posição na 
vida não podendo ser considerado medida de desfecho. 
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Questão 21 

O Manual Diagnóstico e Estatístico para Transtornos Mentais 
(5ª. Ed) define o transtorno mental como uma síndrome 
caracterizada por perturbação clinicamente significativa na 
cognição, na regulação emocional ou no comportamento de 
um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos 
psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes 
ao funcionamento mental”. 

 

Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa que 
apresente as considerações corretas: 

 

1. As doenças relacionadas à saúde mental são também a 
causa de agravamento das funções do corpo do 
indivíduo e que podem ser em determinados casos, as 
consequências de morte, de incapacidade e de limitação 
do desempenho. 

2. Atualmente, os transtornos mentais são as principais 
causas de incapacidade laboral e estão diretamente 
relacionados a muitas situações de violação de direitos 
e vulnerabilidade. 

3. O termo deficiência psicossocial caracteriza-se por um 
problema nas funções mentais de um indivíduo, que 
podem ser uma ou mais limitações das capacidades de 
consciência, aprendizado, interação social, 
temperamento, energia e impulso, estabelecimento de 
vínculos, personalidade, atenção, memória, 
concentração, linguagem, percepção, conforme a 
classificação das funções mentais pela CIF. 

 

 

A) Nenhuma afirmativa está em concordância com o DSM 
- V pois elas vão contra a tendência atual de discutir os 
transtornos mentais como produto social e resultado de 
estigma. 

 

B) As afirmativas 2 e 3 estão em concordância com o DSM-
V e afirmativa 1 não está, pois, as doenças relacionadas 
à saúde mental não são causa de agravamento das 
funções do corpo. 

 

C) A afirmativa 2 está em concordância com o DSM -V mas 
não as afirmativas 1, pois as doenças relacionadas à 
saúde mental não são causa de agravamento das 
funções do corpo nem a afirmativa 3, pois o termo 
deficiência psicossocial não relaciona-se ao campo da 
saúde mental. 

 

D) A afirmativa 1 está em concordância, porém não a 
afirmativas 2, pois os transtornos mentais não são 
causas de incapacidade laboral e situações de violação 
de direitos nem a afirmativa 3 pois, o termo deficiência 
psicossocial não se relaciona ao campo da saúde 
mental. 

 

E) Todas as afirmações estão em concordância com os 
atuais critérios do DSM-V. 

Questão 22 

O álcool é a principal substância lícita responsável por abuso 

e dependência e é uma substância que produz, com seu uso 

contínuo, uma importante tolerância e dependência física. 

Assinale a alternativa correta:  

  

A) Fissura ou craving é o termo que designa um desejo ou 

necessidade irresistível de usar uma substância ilícita. 

B) Síndrome de abstinência é um conjunto de sintomas 

físicos que o indivíduo apresenta quando está sob efeito 

do uso da substância. 

C) Substância psicoativa é qualquer produto que quando 

ingerido ou utilizado por alguma via por um indivíduo, 

altera ou modifica funções do sistema nervoso central. 

D) Tolerância refere-se ao comportamento de uso contínuo 

apesar de saber dos problemas causados pela 

substância. 

E) Dependência caracteriza-se por falta de consciência de 

ter um problema físico ou psicológico causado ou 

exacerbado pelo álcool. 

 

Questão 23 

Os distúrbios psiquiátricos na infância e adolescência podem 

ser definidos do ponto de vista clínico como: anormalidade do 

comportamento, emoções ou relacionamentos presente até o 

momento da avaliação e suficientemente acentuada e 

duradoura para causar limitações à vida diária da criança ou 

adolescente e/ou sofrimento ou perturbação à família ou 

comunidade (Rutter et cols, 1970). 

 

Com base nesta definição, os transtornos de conduta podem 

se confundir com aspectos normais do desenvolvimento do 

adolescente indique como a intervenção de um terapeuta 

ocupacional pode contribuir para o diagnóstico diferencial. 

 

A) Avaliando as queixas dos familiares com foco no 
comportamento ocupacional do adolescente. 

B) Conversando com colegas e amigos para avaliar o 
comportamento externalizante. 

C) Fazendo uma avaliação processual que inclui os 
aspectos familiares, escolares, social, de desempenho 
global e relacional do adolescente 

D) Incentivando a realização de atividades por meio das 
quais ele possa expressar seu comportamento 
problemático. 

E) Fazendo entrevistas com a família e professores. 
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Questão 24 

Na apresentação da profissão, um grupo de docentes da 
Universidade Estadual de São Paulo (USP, 1999) definiu a 
Terapia Ocupacional como: Campo de conhecimento e 
intervenção em saúde, educação e esfera social, reunindo 
técnicas orientadas para a autonomia e emancipação de 
pessoas, que por razões ligadas a problemáticas (físicas, 
sensoriais, mentais, psicológicas, sociais) apresentem 
temporária ou definitivamente dificuldades na inserção e 
construção do cotidiano e inserção social. A partir da definição 
acima, a delimitação de população alvo em terapia ocupacional 
apresenta-se como: 

A) O foco está em indivíduos ou grupos e suas problemáticas 
(físicas, sensoriais, mentais, sociais) que apresentem 
dificuldades nas esferas de saúde, social e educacional. 

B) O foco está em indivíduos ou grupos que necessitam 
melhorar a emancipação em papéis, hábitos e rotinas em 
diversos ambientes como casa, escola, local de trabalho, 
comunidade, independente do acometimento. 

C) Mostra que não há um foco ou população alvo especifica, 
pois há uma flexibilização da demanda. 

D) Mostra que o foco não está no adoecimento, mas sim no 
objetivo de autonomia e emancipação que são 
componentes da qualidade de vida 

E) O foco está na articulação entre uma condição 
(adoecimento, déficit, limitação, vulnerabilidade) e a 
consequente situação de dificuldade de participação, 
articulação que pode ser entendida como o impacto da 
condição sobre os contextos de vida. 

Questão 25 

Com o objetivo de implementar a política de inclusão social pelo 
trabalho, em 2005, teve início Projeto de Inclusão Social pelo 
Trabalho em Saúde Mental, uma parceria entre os Ministérios da 
Saúde e do Trabalho e Emprego. Em relação à prática do 
terapeuta ocupacional em iniciativas de geração de trabalho, 
assinale a alternativa correta: 

A) Em países onde há uma consolidação de serviços 
comunitários, como a Austrália, EUA e Reino Unido, os 
terapeutas ocupacionais são reconhecidos como tendo uma 
responsabilidade de considerar questões relacionadas ao 
trabalho, no entanto, o avanço do emprego apoiado tem 
gerado encaminhamentos rápidos para os consultores em 
emprego em detrimento da ação dos terapeutas 
ocupacionais. 

B) Existe no Brasil uma política pública que aponta a 
importância da reabilitação psicossocial e da economia 
solidária, desta forma inúmeros mecanismos 
administrativos e burocráticos são utilizados para viabilizar 
os processos de trabalho, da produção e ampla distribuição 
de produtos, entre outros. 

C) Nos projetos em que existem participantes que apresentam 
transtornos mentais, a questão da função terapêutica do 
trabalho não é considerada permitindo assim que a 
problematização da geração de renda seja entendida como 
um problema similar ao da desigualdade social. 

D) No contexto atual de transformação das concepções e 
dispositivos em saúde mental, o terapeuta ocupacional não 
foi capaz de identificar a valorização da atividade humana e 
do trabalho para o âmbito da saúde mental e encontra 
dificuldade para transpor a concepção de atividade como 
recurso terapêutico ou como forma de ocupação do tempo 
ocioso como difundido nas práticas tradicionais. 

E) Uma das características da oficina de geração de renda é 
que ela atrai usuários da saúde mental não pela renda, mas 
também pelo efeito terapêutico da produção de sentido, o 
que a caracteriza como um lugar no território. 

Questão 26 

No estudo de revisão “Saúde mental infanto juvenil e desafios 

do campo: reflexões a partir do percurso histórico”, Taño  e 

Matsukura, 2015, assinalam que a política de saúde mental 

no SUS e sua recente reformulação por meio da construção 

das Redes de Atenção Psicossocial – RAPS,  revelam, no 

campo da atenção às crianças e adolescentes, uma dívida de 

cuidado para estes sujeitos.  

 

É possível afirmar que: 

 

A) Para produzir de fato a transformação necessária que 

assegure a devida inserção e cuidado das crianças e 

adolescentes são necessárias ações que contemplem 

arranjos intersetoriais, atendimentos familiares e a 

construção do controle social efetivo nos serviços. 

 

B) A constituição de uma rede de atenção em saúde mental 

tem conseguido efetivamente constituir a ampliação da 

contratualidade, exercício de cidadania e proteção para 

crianças e adolescentes no Brasil, sendo possível 

observar uma diminuição importante do número de 

internações e reinternações de crianças e adolescentes 

decorrentes de processos judiciais e de 

encaminhamentos de serviços de saúde. 

 

C) No atual panorama, as políticas de saúde e as ações de 

assistência social têm visado diminuir prioritariamente os 

sintomas mantendo, contudo, o direito à convivência em 

família e na comunidade. 

 

D) Ocorreram transformações no campo da legislação 

voltada a essas populações desde a década de 80, 

possibilitando novos modos de cuidado que 

asseguraram respostas a demandas essenciais como 

saúde, educação, lazer, moradia e convivência familiar. 

 

E) É possível reconhecer que ações de discussão de casos 

e de matriciamento entre atenção básica e os CAPSi, 

tem garantido a continuidade no acompanhamento e a 

produção de conhecimento sobre o tema 
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Questão 27 

A constituição de grupos de Terapia Ocupacional exige que o 

terapeuta considere diversos fatores, entre eles estão os 

objetivos do trabalho, as características da população alvo, o 

local disponível para os encontros, a dinâmica de 

funcionamento do serviço, etc. Considerando as 

características dos serviços indicados abaixo, correlacione as 

configurações de grupo mais indicadas para cada um deles. 

  

1) Enfermaria psiquiátrica em hospital geral 

2) Unidade básica de saúde 

3) Centro de convivência 

4) Pronto socorro psiquiátrico 

5) Núcleo de geração de renda 

  

 

A) Grupo aberto no qual possam ser realizadas atividades 
em um encontro e que permita entrada e saída dos 
participantes sem prejuízo do trabalho. 

 

B) Grupo com familiares e/ou cuidadores de pacientes, com 
propostas que possam ser desenvolvidas em um 
encontro. 

 

C) Grupos fechados ou abertos, com encontros 
sistemáticos, que ofereçam a possibilidade de proposta 
de projetos que durem mais de uma sessão. 

 

D) Grupos fechados, com foco na atividade, que priorizem 
a distribuição de papéis de acordo com as 
características e desejos dos participantes. 

 

E) Grupos abertos, com o foco na atividade, com caráter 
pedagógico e de socialização.  

 

 

Assinale a alternativa corretamente relacionada: 

 

A) 1(A), 2 (E), 3(C), 4(B) e 5 (D) 

B) 1(C), 2 (A), 3 (B), 4(D) e 5(E) 

C) 1(B), 2(A), 3(E), 4(D) e 5(C) 

D) 1(E), 2(C), 3(A), 4(D) e 5(B) 

E) 1(C), 2(A), 3(E), 4(B) e 5 (D) 

Questão 28 

Complete as lacunas no texto com os termos corretos para as 
situações descritas: 

“No atendimento do grupo familiar, a mãe e o pai referem que não 
conseguem trabalhar por causa de J. que fica o tempo todo 
andando pela casa. Quando questionados sobre as faltas de J. 
no programa de atenção diária, respondem que não conseguem 
acordar a tempo de colocá-lo no transporte. Sabe-se que, em 
momentos anteriores, nos quais o paciente frequentava o serviço 
de atenção diária, os pais também não conseguiam trabalhar. O 
fato de responsabilizarem J. por suas dificuldades indica que J. 
está ocupando um lugar de ___________, sendo o/a 
_____________ de problemas do grupo familiar. Esta 
______________ impede que cada um do grupo possa entrar em 
contato com seus conflitos. O coordenador deve apontar a/o 
____________ tentando o/a ________________ da/dos 
mesma/os. Nesta mesma sessão, o coordenador interpretou o/a 
______________ do/feito/a pelo pai, esperando que, por meio do 
atributo_____________, a mãe, que apresenta maior _________ 
também pudesse pensar na situação” 

A) Líder, bode expiatório, cristalização de papéis, resistência, 
deslocamento, caixa de ressonância, continência grupal, 
resistência 

B) Bode expiatório, depositário, configuração, cristalização de 
papéis, movimentação, deslocamento, caixa de 
ressonância, resistência 

C) Porta voz, depositário, configuração, movimentação de 
papéis, deslocamento, resistência, continência grupal, 
cristalização 

D) Bode expiatório, depositário, cristalização de papéis, caixa 
de ressonância, movimentação, resistência, deslocamento, 
continência 

E) Líder, bode expiatório, cristalização de papéis, caixa de 
ressonância, movimentação, deslocamento, resistência, 
continência 

 

Questão 29 

Estudando a origem da profissão Terapia Ocupacional e a 
evolução do seu campo de conhecimento, pode-se assinalar a 
importância de estabelecer com clareza esta origem, demarcada 
pelo período contextual. Em uma análise ontológica é possível 
encontrar fundamentações que, em sua evolução se mantém 
presentes nos diversos modelos de intervenção. Indique a 
alternativa na qual estão apontados os conceitos estruturantes. 

A) Saúde, rotina, participação, atividade, campo relacional, 
vida ativa, ocupação, população alvo, base colaborativa, 
terapeuta ativo, adaptação ativa, aprendizagem, 
experiência, narrativas e história de vida. 

B) Saúde, qualidade de vida, participação, atividade humana, 
cotidiano, funcionalidade, relação terapêutica, formação do 
terapeuta, motivação, papéis ocupacionais. 

C) Ocupação humana, trabalho, jogo, atividades de vida diária, 
atividade instrumental de vida prática, capacidade de 
desempenho, funcionalidade, vulnerabilidade. 

D) Saúde, rotina, participação, atividade, campo relacional, 
qualidade de vida, ação, ocupação humana, vida ativa, 
aprendizagem, funcionalidade, vulnerabilidade. 

E) Interpretação simbólica, expressão, criação, comunicação, 
cotidiano, saúde, relação terapêutica, experiência, 
aprendizagem. 
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Questão 30 

Lima et al. (2013) realizaram um estudo para investigar a 
conceituação que terapeutas ocupacionais brasileiros 
adotaram em relação `as atividades, considerando o uso dos 
termos mais frequentes. Relacione estes termos às diferentes 
abordagens teórico-práticas descritas no estudo e assinale a 
correspondência correta 

  

Fazer 

  

Atividade terapêutica 

  

Atividade humana 

  

Ocupação  

1) Propriedades terapêuticas a 
serem identificadas pela 
análise de atividades 

 

2) A estrutura da atividade real 
do homem é o que dá base 
a sua atividade social. 

 

3) Elemento fundamental para 
construção da existência 

 

4) Processualidade do ato, que 
expressa o acontecimento 
aí implicado. Expressa a 
potência de alguém. 

 

5) Significa atividades e ações 

 

6) Atividade que proporciona 
sustento a quem a exerce 

 

7) Relação entre forma e 
desempenho ocupacional 

 

8) Possibilita a percepção 
e análise do 
comportamento. 

  

A) Fazer (1) e (3), Atividade terapêutica (2) e (7), Atividade 
humana (8) e (4) e Ocupação (5) e (6). 

 

B) Fazer (2) e (4), Atividade terapêutica (3) e (6), Atividade 
humana (1) e (5), Ocupação (7) e (8). 

 

C) Fazer (4) e (5), Atividade terapêutica (1) e (8), Atividade 
humana (2) e (3) e Ocupação (6) e (7). 

 

D) Fazer (6) e (8), Atividade terapêutica (4) e (5), Atividade 
humana (3) e (7) e Ocupação (1) e (2). 

 

E) Fazer (7) e (1), Atividade terapêutica (2) e (6), Atividade 
humana (4) e (5) e Ocupação (3) e (8). 

Questão 31 

A condição de doente coloca o sujeito frente a limitações que 

afetam as relações sociais, pessoais, de trabalho e 

identidade. O conceito de empoderamento tem influenciado 

estratégias e ações psicossociais. 

 

Identifique as asserções corretas e assinale a alternativa 

correspondente: 

 

1. O processo de empoderamento envolve ação social na 

qual os indivíduos tomam posse de suas próprias vidas 

e acontece no contato entre sujeitos, resultando em 

postura mais ativa que favorece a inserção social.  

 

2. O empoderamento psicológico pode ser compreendido 

como experiência de controle da própria vida enquanto 

que o empoderamento social é um processo que visa 

estabelecer estratégias para a eliminação de barreiras 

que limitam a vida saudável. 

 

3. Nas práticas institucionais, as decisões 

democraticamente geridas e a transversalidade das 

informações não afetam o empoderamento. 

 

4. A sensação de empoderamento está ligada `as 

percepções que o sujeito constrói sobre si mesmo e 

independe do contexto em que este vive. 

 

5. O paradigma do empoderamento tem como proposta a 

mudança nas práticas paternalistas dos serviços de 

saúde mental 

 

 

A) As alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. 

B) Todas as alternativas estão corretas. 

C) As alternativas 1, 2 e 5 estão corretas. 

D) As alternativas 3, 4 e 5 estão corretas. 

E) As alternativas 2, 3 e 4 estão corretas. 
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Questão 32 
Documento do Ministério da Saúde publicado em agosto de 2017 
indica a atual Política de Saúde Mental, na qual os diversos 
serviços, que devem estar articulados em rede e atender a 
populações especificas, são descritos por ordem de 
complexidade e com funções diferenciadas. Indique para qual 
serviço os sujeitos, descritos nos casos abaixo, deveriam ser 
encaminhados. 
 

1. Homem de 45 anos queixa-se de ansiedade leve, 
dificuldades no trabalho e para dormir. 

2. Mulher de 30 anos refere que tem tomado longos banhos, 
não consegue evitar este comportamento embora este a 
perturbe e dificulte a realização das atividades do dia-a-dia. 

3. Jovem de 19 anos refere que no último ano “as pessoas não 
são que elas dizem ser”, começou a isolar-se em seu quarto 
e largou a escola. 

4. Adolescente de 16 anos refere não aguentar a pressão na 
escola, rompeu o namoro há seis semanas e desde então 
não consegue dormir mais que duas horas por noite, apetite 
diminui e perdeu 7 kg sem tentar. Nada lhe interessa 5. 
Mulher de 50 anos viveu por 15 anos em um hospital 
psiquiátrico. 

6. Jovem, 24 anos, relata que no último mês várias vezes na 
semana sentiu cheiro de borracha queimada e também 
carne podre. Relata que ninguém ao seu redor se queixa 
dos odores. Seus amigos comentam que a viram olhando 
para o vazio. 

7. Jovem de 28 anos é encontrado desorientado em uma via 
pública dizendo ser o messias. Sua esposa relata que há 
quatro noites ele anda e fala sem parar. Ela não conseguiu 
mantê-lo em casa sendo chamada por vizinhos 
preocupados com sua situação. 

8. Homem de 50 anos com abuso de substâncias psicoativas, 
não consegue trabalhar, fez inúmeras tentativas de 
tratamento, sem sucesso. 

9. Jovem de 30 anos, em situação de rua, apresenta recaídas 
em abuso de substâncias. 

10. Jovem de 26 anos, com dificuldade de aprendizado, sem 
perspectivas de trabalho e com redução de rede social de 
suporte. 

11. Homem de 59 anos, há dois dias parou de falar e comer, 
inclusive ingerir água nas últimas 24 horas. Tem tido 
frequentes crises de choro e queixa de diminuição de 
energia. Recusou todas as tentativas de alimentação oral e 
quando questionado sobre estar pensando em suicídio, fez 
que sim com a cabeça. 
 

a) Unidade de Atenção Básica 

b) Serviço de Assistência Multiprofissional de Média 
Complexidade em Saúde Mental (AMENT) 

c) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

d) Serviço de urgência e emergência 

e) Hospitais gerais 

f) Hospitais psiquiátricos 

g) Unidades de acolhimento 

h) Serviços residenciais terapêutico 

i) Comunidades terapêuticas 

j) Não há serviço designado para esta situação 
 
Assinale a correspondência correta: 
  

A) 1-c, 2-d, 3-b, 4-c, 5-j, 6-f, 7-i, 8-e, 9-i, 10-a, 11-f 

B) 1-e, 2-f, 3-d, 4-d, 5-h, 6-b, 7-e, 8-j, 9-h, 10-a, 11-e 

C) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a, 5-g, 6-i, 7-f, 8-e, 9-g, 10-i, 11-j 

D) 1-a, 2-c, 3-c, 4-b, 5-h, 6-e, 7-f, 8-i, 9-g, 10-j, 11-d 

E) 1-b, 2-e, 3-d, 4-g, 5-h, 6-j, 7-b, 8-f, 9-i, 10-c, 11-a 

Questão 33 

Um dos equipamentos destinados ao cuidado em Saúde 

Mental é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). As 

modalidades de cuidado adotadas nesse serviço incluem: 

atendimento medicamentoso, psicoterápico, de orientação e 

suporte social; grupos operativos; atendimento à família; e 

outras atividades, entre as quais oficinas expressivas e 

culturais destinadas a promover a aproximação dos seus 

participantes aos espaços de cultura de seu bairro ou cidade 

Assinale a alternativa correta: 

A) A transformação de padrões culturais de segregação e 

invalidação das pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes é um dos muitos desafios 

enfrentados pela reforma psiquiátrica. O uso de 

atividades expressivas e de cultura oferece uma 

oportunidade para que o usuário compreenda as 

limitações causadas pela doença e faça um uso 

adequado das capacidades remanescentes, visando a 

inserção social. 

B) O foco de intervenção do CAPS, na doença, implica a 

implantação de oficinas terapêuticas, possibilitando uma 

compreensão de saúde como processo peculiar e não 

sujeito a variabilidades, orientado pelas possibilidades 

de uma vida qualificada e plena de eventos 

C) Em tal perspectiva clínica, cultura e arte podem ser 

compreendidas, no âmbito das atividades, como 

maneira de dar forma fixa e estabelecer separação entre 

mundo interno e externo, sendo que a criatividade e a 

ação no universo da cultura são compreendidas como 

experiências que transcorrem entre a criação do mundo 

e a criação de si 

D) Em relação ao uso das atividades artísticas e culturais 

pode-se verificar uma ampliação na compreensão das 

relações entre arte, cultura e clínica, ou seja, uma 

mudança do foco da expressão e/ou interpretação de 

conteúdo internos para a potência da criatividade e da 

experiência cultural, entendidas como próprias do 

humano, na produção de saúde 

E) As atividades artísticas e culturais devem ser oferecidas 

nos Centros de Convivência e Cooperativa (CECCO) e 

nos pontos de Economia Solidária. Neste sentido, os 

CAPS e outros serviços especializados devem se 

dedicar a atividades mais especificamente terapêuticas 
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Questão 34 

A fragmentação e a visão setorializada de políticas públicas é 

custosa e ineficiente produzindo ações e resultados distantes 

da diretrizes e objetivos desejados. Indique o que caracteriza 

ações intersetoriais em rede condizente com o trabalho de um 

terapeuta ocupacional na saúde mental. 

 

Indique falso (F) ou verdadeiro (V) 

 

1. O terapeuta ocupacional que trabalha em uma equipe de 

saúde deve conhecer os recursos do território, 

principalmente os serviços de assistência social e 

educação para que possa fazer encaminhamentos, 

buscando referência e contra referência.  

 

2. O terapeuta ocupacional deve estimular o sujeito alvo na 

busca de estratégias de resolução dos problemas que 

afetam sua saúde, por meio de informação e material 

objetivo sobre seus direitos.  

 

3. Os pacientes atendidos pela equipe de saúde deverão 

ser também foco do trabalho de profissionais de outras 

equipes sempre que suas necessidades exigirem.  

 

4. O terapeuta ocupacional pode criar serviços e promover 

ações que transcendam a atuação restrita da equipe de 

saúde, sendo que estas ações estão justificadas por 

seus objetivos gerais.  

 

5. O terapeuta ocupacional, promovendo estratégias que 

visam a inserção e participação social, obrigatoriamente 

circula por diversos setores.  

  

A) V, F, F, V, V 

B) F, V, V, F, F 

C) F, F, V, F, V 

D) F, V, F, V, F 

E) F, F, V, V, V 

Questão 35 

No documento Marco Legal – saúde um direito de 

adolescentes”, produzido pelo Ministério da Saúde, consta 

que o uso e o abuso de álcool e outras drogas têm sido uma 

das principais causas desencadeadoras de situações de 

vulnerabilidade na adolescência e juventude, a exemplo dos 

acidentes, suicídios, violência, gravidez não planejada e a 

transmissão de doenças por via sexual e endovenosa, nos 

casos das drogas injetáveis.  

Assinale a alternativa correta: 

 

A) O grupo de amigos e a escola exercem grande influência 

na manifestação do uso de drogas, tendo mais impacto 

do que o sistema familiar. É usual e necessário manter 

serviços de atenção ao adolescente em situação de risco 

e abuso de substancias separadamente do atendimento 

aos familiares utilizando as estratégias da maioridade 

sanitária. 

B) Os grupos de adolescentes em serviços não apresentam 

características particulares, tendo maior efetividade na 

adesão ao tratamento, os programas que utilizam o 

acolhimento independente da faixa etária, gênero ou 

padrão de produto utilizado. 

C) Estudos que avaliam mudanças no padrão de uso e no 

comportamento de adolescentes após o tratamento não 

apresentam mudanças significativas em padrões de 

consumo, especialmente no beber pesadamente e no 

desempenho escolar. 

D) Para a realização de ações efetivas deveriam se 

considerar os seguintes pontos: não existe uma 

perspectiva única sobrea adolescência e para a 

formulação de juízos acerca de necessidades de saúde 

de adolescentes, os adolescentes não constituem uma 

massa homogênea de interesses, mas um conjunto de 

individualidades em interação não isenta de conflitos e 

contradições, e os critérios técnicos nunca recobrem a 

totalidade dos significados e interesses da saúde para 

os adolescentes. 

E) Para a realização de ações efetivas, independente do 

contexto, os programas destinados a adolescentes 

devem ter a compreensão de ser uma população em 

fase de risco e esse entendimento exerce influência no 

planejamento das ações. 
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Questão 36 

Assinale a alternativa correta 

Muitos serviços de Terapia Ocupacional evoluíram do que era 
um setor, geralmente situado dentro de uma instituição asilar 
ou de reabilitação, nos quais os tratamentos eram realizados 
com mínima conexão com outros profissionais, para 
propostas integradas, realizadas por equipes 
multiprofissionais, o que exige que o gestor terapeuta 
ocupacional tenha: 

A) Conhecimento das diversas profissões que compõem as 
equipes, suas competências e os seus limites de 
atuação para ser capaz de definir com precisão as 
tarefas de cada um. 

B) Empenho com o desenvolvimento de competências 
específicas de cada área profissional visando obtenção 
de melhores resultados. 

C) Capacidade de organizar o espaço físico onde serão 
realizados os atendimentos específicos de cada 
profissional, tendo em vista a necessidade de cada 
prática, que deverá ser realizada dentro de padrões 
definidos pelos normas de referência técnica de cada 
categoria. 

D) Capacidade de acompanhar e estimular o processo de 
constituição da equipe buscando o trabalho em conjunto 
e a invenção de procedimentos novos sempre que os 
casos exigirem. 

E) Conhecimento de dinâmicas de grupo visando 
interpretar os movimentos da equipe a partir dos 
conflitos individuais dos profissionais. 

 

Questão 37 

As práticas contemporâneas de trabalho em equipes 
interdisciplinares incitam reflexões sobre a identidade 
profissional e sobre a complexidade do objeto de trabalho 
destas equipes.  

Assinale falso (F) ou verdadeiro (V) e indique a alternativa 
correta: 

I. O trabalho em equipe interdisciplinar exige que os 
participantes exercitem uma identidade estável, onde 
questionamentos e a experiência da dúvida não levem 
a uma crise de identidade. 

II. O trabalho em equipe propõe a vivência de uma 
identidade dinâmica e complexa, hibrida e 
constantemente remodelada. 

III. O trabalho em equipe interdisciplinar justifica-se pelos 
desafios teóricos e práticos que surgem da 
complexidade do mundo contemporâneo. 

IV. A construção da identidade profissional independe de 
seu processo histórico cultural pois, sendo identidade, 
está associada a princípios universais. 

V. A construção da identidade profissional acontece no 
encontro e embates entre os diversos saberes e 
práticas dos profissionais que compõem a equipe, 
sendo dinâmica e mutável. 

A) V, F, V, F, V 

B) F, V, V, F, V 

C) V, F, F, F, V 

D) F, F, V, V, F 

E) V, V, F, F, V 

Questão 38 

A ampliação do campo de ação do terapeuta ocupacional em 

ambientes não hospitalares e asilares nas últimas décadas, 

com a territorialização das práticas de saúde e de assistência 

social, mostra a relação entre as possibilidades de atuação 

do profissional e as políticas vigentes, incluindo funções de 

gestão e gerenciamento de serviços. Assinale a afirmativa 

correta: 

 

A) A educação permanente dos profissionais deve ser 

planejada pelo gestor, que deve buscar capacitação 

contínua, seja ela presencial ou `a distância, visando 

aprofundar os temas descritos como missão dos 

serviços. 

 

B) A recente visão de gestão segue uma nova 

racionalidade, essa antitaylorista e, portanto, a gestão 

dos serviços, a implantação e elaboração de políticas de 

saúde e de assistência social e a gerência das equipes 

devem ser feitas de maneira hierárquica entre as 

profissões. 

 

C) A gestão deve ter um caráter participativo, ou seja, mais 

democrático, desmistificando o saber categorizado de 

cada profissão e proporcionando a participação, 

cogestão, corresponsabilização de todos que gerem. 

 

D) As diretrizes do Sistema Único de Saúde indicam que a 

participação dos usuários na gestão dos serviços 

especializados é desejável e estes devem ser escutados 

a respeito de sua satisfação com os serviços prestados. 

Questionários de satisfação de clientes devem ser 

implantados nas unidades, analisados sistematicamente 

como instrumentos de controle social. 

 

E) O gestor de serviços de saúde preocupa-se com o 

funcionamento do serviço e com encaminhamentos dos 

usuários para os outros níveis de atenção. Protocolos de 

referência e contra referência são utilizados para garantir 

a construção das redes de atenção que devem funcionar 

setorialmente 
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Questão 39 

A política nacional de saúde mental, álcool e drogas, 
expressa em relatório do Ministério da Saúde publicado em 
2015, indica como seu eixo organizador, a 
desinstitucionalização. 

Assinale (F) para falso ou (V) para verdadeiro e indique a 
alternativa correta: 

I. A desinstitucionalização é um processo complexo de 
desospitalização de moradores de hospitais 
psiquiátricos e exige a criação e manutenção de 
serviços de saúde mental que consigam dar respostas 
às necessidades de saúde desta população, 
principalmente ao direito à moradia. 

II. A desinstitucionalização diz respeito ao direito `a vida 
comunitária de pessoas com transtornos mentais. III- 
A construção de uma nova sensibilidade cultural para 
a questão da loucura faz parte do processo de 
desinstitucionalização. 

III. A garantia de participação e protagonismo de usuários 
e familiares é importante para controle social e 
melhoria dos serviços, no entanto não está 
diretamente relacionada aos processos de 
desinstitucionalização. 

IV. A desinstitucionalização exige o compromisso dos 
gestores na mediação de conflitos que se apresentam 
no projeto ético político de construção de um lugar 
social para a loucura. 

A) V, F, V, F, V 

B) V, F, F, F, V 

C) F, F, V, V, F 

D) F, V, V, F, V 

E) V, V, F, F, V 

 

Questão 40 

Considerando a atuação do terapeuta ocupacional na 
organização e gestão de serviços públicos especializados de 
saúde, considera-se que faz parte de suas atribuições: 

1. Ser o responsável pelo planejamento e avaliação da 
estrutura física necessária ao funcionamento do serviço. 

2. Planejar e avaliar as atividades utilizadas pela equipe no 
atendimento aos usuários. 

3. Dedicar-se à coordenação da equipe de trabalho, 
agendando reuniões, estimulando a participação e 
promovendo oportunidades de desenvolvimento dos 
profissionais e educação permanente. 

4. Ser interlocutor entre gestão central e equipe local, 
conhecendo as políticas públicas e coordenar os 
processos de matriciamento no território. 

5. Conhecer técnicas de administração e controle de 
custos, técnica de planejamento das ações em todos os 
processos desde a criação de projetos, execução e 
apoio ao usuário e estratégias de avaliação dos 
resultados esperados  

Assinale a resposta correta: 

A) Apenas as alternativas 2 e 5 estão corretas. 

B) Apenas as alternativas 1, 3 e 5 estão corretas. 

C) Apenas as alternativas 1, 3 e 4 estão corretas. 

D) Apenas as alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. 

E) Apenas as alternativas 1, 2 e 5 estão corretas. 

Questão 41 

Nas últimas décadas grupos de terapeutas ocupacionais vem 
se aproximando dos movimentos de Recovery, termo 
utilizado no Brasil como sinônimo de superação ou 
recuperação pessoal, como objetivo das políticas públicas de 
saúde mental.  

 

Assinale V para verdadeiro e F para falso e indique a 
alternativa correta: 

 

 

I. A recuperação clinica é definida pela remissão dos 

sintomas, pela manutenção do trabalho ou educação 

em período integral ou parcial, pela vida 

independente sem supervisão por cuidadores, por 

ter amigos com quem possa compartilhar 

experiências. Aspectos estes sustentados por um 

período mínimo de dois anos. Por outro lado, a 

superação ou recuperação pessoal é entendida 

como uma jornada ou processo continuo e não como 

um ponto de chegada. 

II. O Recovery é definido como um processo único e 

profundamente pessoal de alteração das próprias 

atitudes, valores, sentimentos, objetivos, 

competências e/ou papéis. É uma forma de viver 

uma vida satisfatória, com esperança e a 

recuperação implica no desenvolvimento de novos 

sentidos e objetivos da vida de uma pessoa à 

medida que esta vai ultrapassando os efeitos muitas 

vezes catastróficos da doença mental.   

III. O conceito de Recovery procura aumentar a 

capacidade de uma pessoa com transtorno mental 

para lidar com o sucesso, com os desafios da vida e 

para gerir com eficácia os seus sintomas. 

IV. As dimensões do Recovery são: ter esperança em 

relação ao futuro; possuir determinação pessoal; 

adotar estilos de vida saudáveis; aprender a gerir os 

sintomas e as dificuldades; vencer o estigma e o 

auto estigma; estabelecer e diversificar as relações 

sociais; estabelecer objetivos pessoais; readquirir 

papéis sociais valorizados e exercer a cidadania. 

 

  

 

A) F, V, V, V 

B) V, V, V, V 

C) F, F, V, V 

D) F, F, V, F 

E) V, V, V, F 
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Questão 42 

O conceito de funcionalidade segundo a Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 
é amplo e envolve diferentes funções e estruturas do 
organismo, a atividade e a participação socioambiental.  

Assinale V para verdadeiro e F para falso. 

 

(  ) A CIF resultou de um longo processo de revisão da ICIDH-
WHO, 1980, onde Deficiência era descrita como a 
anormalidade nos órgão e sistemas e nas estruturas do 
corpo; Incapacidade como um estado do indivíduo decorrente 
da doença incluindo as consequências do ponto de vista 
funcional e a Desvantagem como reflexo da adaptação do 
indivíduo ao meio ambiente resultante da Deficiência e 
Incapacidade. 

(  ) A CIF não é propriamente uma classificação, mas promove 
uma descrição da situação da pessoa em um domínio da 
saúde ou outros relacionados a ela. 

(  ) Na CIF a incapacidade é vista como resultado da interação 
entre as condições de saúde, tais como doenças, desordens 
ou lesões e os fatores contextuais, e a funcionalidade é vista 
como o desempenho de atividades. 

(  ) Na CIF a participação é um indicador de resultados em 
saúde e é definida como o envolvimento em uma situação de 
vida real permitindo o reconhecimento de como o ambiente 
pode potencializar ou limitar a função, com ênfase na 
participação e atividade. 

 

A) F, V, F, V 

B) V, V, F, V 

C) V, F, V, V 

D) F,V, V, F 

E) F,V,F, F 

 

Questão 43 

O Plano de Ação em Saúde Mental desenvolvido pela ONU 
como recomendação internacional para o período de 2013-
2020 tem como objetivo diminuir a taxa de suicídio nos países 
em até 10%. Considerado um grave problema de saúde 
pública, em relação ao risco e tentativa de suicídio no Brasil, 
assinale a alternativa correta: 

A) Da média de 24 suicídios registrados por dia (dados 
2010), 90% são relacionados a doenças mentais sem 
tratamento adequado 

B) As tentativas de suicídio na adolescência, com 
prevalência do sexo masculino, representam cerca de 
78% dos atendimentos em serviços de emergência. 

C) A realização proposital de atos dolorosos, destrutivos ou 
lesivos a si mesmo sem a intenção de morrer, não está 
relacionada ao risco e verdadeira tentativa de suicídio, 
sendo que a melhora após a crise significa diminuição 
do risco.  

D) Não é possível identificar grupos específicos como de 
risco aumentado de suicídio. 

E) As taxas de suicídio no Brasil diminuíram no período de 
2004 até 2014 de percentuais de 5% para 4%. 

Questão 44 

Para Katz, 2011, a intervenção da terapia ocupacional é vista 

como um processo de utilização de uma ampla variedade de 

estratégias deliberadas e centradas na pessoa que estimulam 

o desenvolvimento ou o uso de recursos que se dispõe para 

obter um bom desempenho ocupacional.   

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Recebe a denominação bottom-up a abordagem que se 

inicia pelas realizações com os menores níveis de 

dificuldades ou limitações do indivíduo em atividade de 

forma a começar com elementos básicos e ir crescendo 

ao longo de complicações e associações graduais. 

 

B) Recebe a denominação top-down a abordagem que se 

inicia pela atuação do indivíduo em atividade de modo a 

entender como fatores fisiológicos, psicológicos e 

cognitivos, neurocomportamentais e espirituais podem 

estar interferindo ou apoiando o desempenho, 

identificando os fatores ambientais que podem servir 

como facilitadores ou barreiras a este. 

 

C) Recebe a denominação top-down a abordagem que se 

inicia pelas realizações com os maiores níveis de 

dificuldades ou limitações do indivíduo em atividade de 

forma a começar com elementos complexos e ir 

decrescendo ao longo do processo terapêutico. 

 

D) Recebe a denominação bottom-up a abordagem que 

promove o processo de análise de informações do 

desempenho do indivíduo em tarefas simples para a 

compreensão da subdivisão das tarefas promovendo 

percepção mais completa e nova interpretação das 

partes que formam o todo. 

 

E) Recebe a denominação top-down a abordagem que 

promove o processo de análise de informações do 

desempenho do indivíduo em tarefas complexas para a 

compreensão da subdivisão das tarefas promovendo 

percepção mais completa e nova interpretação das 

partes que formam o todo. 
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Questão 45 

Caso clinico 

Identificação:  L.S., 42 anos,solteira, ensino médio completo, 

aposentada por invalidez há 5 anos, mora sozinha, natural e 
procedente de São Paulo-SP 

HMA 

24 anos: no seu emprego, começa sentir que seus colegas 
são “superfalsos” (sic), que passam o dia falando mal dela e 
sabem de tudo que acontece em sua vida (“acho que eles 
vasculham o meu lixo a noite para ficarem rindo de mim 
durante o dia”, sic). Pediu ajuda aos pais que a levaram para 
atendimento psiquiátrico após inúmeras avaliações em 
clinicas médicas e tentativas frustradas de atendimento 
psicológico. 29 anos: paciente interrompe o tratamento 
medicamentoso por conta própria – queria perder o peso que 
ganhou com uso da medicação prescrita. Há nova piora do 
quadro, acreditando que seus colegas a perseguiam e 
mexiam em seus pertences. Entrou com uma representação 
formal contra tais colegas no trabalho. Por conta do stress 

desta situação, dizia que dormia mal e acordava com “cara 
de prostituta” (sic), sentindo que todos da família e moradores 
do seu prédio falavam dela. 

30 anos: após ter ficado quase dois meses sem ir ao trabalho, 
uma assistente social da empresa foi a sua casa e a 
encaminhou ao psiquiatra da UBS de referência. Reiniciou 
tratamento medicamentoso, mas sem melhora significativa 
(“as pessoas continuaram achando que eu era “prostituta”, 
sic.) e passou a escutar vozes que a xingavam. Ainda nessa 
ocasião, passou a ter muita dificuldade em cuidar da sua casa 
e de sua higiene. Sentia-se desanimada e indisposta para 
realizar as tarefas do dia-a-dia. 

32 anos: nesta época, é afastada do trabalho por dois anos 
(“não aguentava mais as pessoas falando de mim, eu sabia 
que elas estavam me perseguindo, pelo jeito delas”, sic). 

37 anos: é aposentada por invalidez e encaminhada a um 
centro de tratamento especializado. 

Exame Psíquico Atual 

Apresentação adequada, embora dentição descuidada. 
Calma. Colaborativa. Algo hesitante e desconfiada (“você não 
acredita em mim, né?”, sic) em alguns momentos da consulta. 
Contato fácil. 

Orientada auto e alopsiquicamente. Atenção e memória 
preservadas. Pensamento com curso e forma normais. 
Conteúdo delirante Humor eutímico, ansioso. Afeto 
hipomodulado. 

Sem comportamentos alucinatórios e estereotipias. 

Normobúlica. Pragmatismo prejudicado. 

Crítica e noção de doença parciais. 

Exame Psíquico Atual 

Apresentação adequada, embora dentição descuidada. 
Calma. Colaborativa. Algo hesitante e desconfiada (“você não 
acredita em mim, né?”, sic) em alguns momentos da consulta. 
Contato fácil. 

Orientada auto e alopsiquicamente. Atenção e memória 
preservadas. Pensamento com curso e forma normais. 
Conteúdo delirante Humor eutímico, ansioso. Afeto 
hipomodulado. 

Sem comportamentos alucinatórios e estereotipias. 

Normobúlica. Pragmatismo prejudicado. 

Crítica e noção de doença parciais. 

 

 

Baseando-se no caso clinico de L.S., 42 anos descrito acima 

e pensando nos manejos psicossociais que podem orientar 

as ações em terapia ocupacional, indique a alternativa 

correta: 

 

 

A) O encaminhamento para uma ação em terapia 

ocupacional é indicado, pois pode auxiliar a paciente a 

construir um interesse e motivação que a mantenha 

isolada sem maiores exigências do meio. 

 

B) O encaminhamento para uma ação em terapia 

ocupacional é indicado, pois seus procedimentos 

exploram e ampliam os aspectos saudáveis 

reorientadores de uma realidade externa. 

 

C) O encaminhamento para uma ação em terapia 

ocupacional é indicado, pois o terapeuta ocupacional 

poderá avaliar como esta mulher de 32 anos se encontra 

em seu processo emocional e indicar atividade 

específica para reconstrução egóica. 

 

D) O encaminhamento para uma ação em terapia 

ocupacional é indicado, pois a construção de 

experiências e de estratégias para se perceber, se 

relacionar e agir pode ser construído e cuidado no 

campo relacional especializado. 

 

E) O encaminhamento para uma ação em terapia 

ocupacional é indicado, pois a produtividade e 

participação social podem ser ampliadas pela indicação 

de ocupações especificas, com o objetivo de lidar com 

as circunstancias penosas, soma de fracassos e 

decepções nas suas atividades humanas 
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Questão 46 

Caso clinico 

Identificação:  L.S., 42 anos,solteira, ensino médio completo, 

aposentada por invalidez há 5 anos, mora sozinha, natural e 
procedente de São Paulo-SP 

HMA 

24 anos: no seu emprego, começa sentir que seus colegas 
são “superfalsos” (sic), que passam o dia falando mal dela e 
sabem de tudo que acontece em sua vida (“acho que eles 
vasculham o meu lixo a noite para ficarem rindo de mim 
durante o dia”, sic). Pediu ajuda aos pais que a levaram para 
atendimento psiquiátrico após inúmeras avaliações em 
clinicas médicas e tentativas frustradas de atendimento 
psicológico. 29 anos: paciente interrompe o tratamento 
medicamentoso por conta própria – queria perder o peso que 
ganhou com uso da medicação prescrita. Há nova piora do 
quadro, acreditando que seus colegas a perseguiam e 
mexiam em seus pertences. Entrou com uma representação 
formal contra tais colegas no trabalho. Por conta do stress 

desta situação, dizia que dormia mal e acordava com “cara 
de prostituta” (sic), sentindo que todos da família e moradores 
do seu prédio falavam dela. 

30 anos: após ter ficado quase dois meses sem ir ao trabalho, 
uma assistente social da empresa foi a sua casa e a 
encaminhou ao psiquiatra da UBS de referência. Reiniciou 
tratamento medicamentoso, mas sem melhora significativa 
(“as pessoas continuaram achando que eu era “prostituta”, 
sic.) e passou a escutar vozes que a xingavam. Ainda nessa 
ocasião, passou a ter muita dificuldade em cuidar da sua casa 
e de sua higiene. Sentia-se desanimada e indisposta para 
realizar as tarefas do dia-a-dia. 

32 anos: nesta época, é afastada do trabalho por dois anos 
(“não aguentava mais as pessoas falando de mim, eu sabia 
que elas estavam me perseguindo, pelo jeito delas”, sic). 

37 anos: é aposentada por invalidez e encaminhada a um 
centro de tratamento especializado. 

Exame Psíquico Atual 

Apresentação adequada, embora dentição descuidada. 
Calma. Colaborativa. Algo hesitante e desconfiada (“você não 
acredita em mim, né?”, sic) em alguns momentos da consulta. 
Contato fácil. 

Orientada auto e alopsiquicamente. Atenção e memória 
preservadas. Pensamento com curso e forma normais. 
Conteúdo delirante Humor eutímico, ansioso. Afeto 
hipomodulado. 

Sem comportamentos alucinatórios e estereotipias. 

Normobúlica. Pragmatismo prejudicado. 

Crítica e noção de doença parciais. 

Exame Psíquico Atual 

Apresentação adequada, embora dentição descuidada. 
Calma. Colaborativa. Algo hesitante e desconfiada (“você não 
acredita em mim, né?”, sic) em alguns momentos da consulta. 
Contato fácil. 

Orientada auto e alopsiquicamente. Atenção e memória 
preservadas. Pensamento com curso e forma normais. 
Conteúdo delirante Humor eutímico, ansioso. Afeto 
hipomodulado. 

Sem comportamentos alucinatórios e estereotipias. 

Normobúlica. Pragmatismo prejudicado. 

Crítica e noção de doença parciais. 

 

 

 

A partir da descrição da história da moléstia atual e exame 

psíquico que podem orientar um projeto terapêutico e 

evolução do quadro, pode-se afirmar que, do ponto de vista 

descritivo: 

  

  

  

A) a paciente preenche critério do Transtorno Delirante 

Persistente, pois exceto pelo impacto direto do delírio, o 

funcionamento não está significativamente prejudicado e 

o comportamento não é obviamente bizarro ou peculiar. 

 

B) a paciente preenche critério de Esquizofrenia, pois estão 

presentes três dos principais sintomas: delírio, 

alucinação e discurso desorganizado. 

 

C) a paciente preenche critério para Transtorno de 

Personalidade Narcisista, pois apresenta prejuízo 

moderado no funcionamento da personalidade, 

manifestado por dificuldades na identidade, auto-

direcionamento, empatia e intimidade. 

 

D) a paciente não preenche critério para nenhum quadro 

psiquiátrico, pois apresenta uma reação emocional e 

psicológica aos enfrentamentos e estresses da vida 

diária 

 

E) a paciente preenche critério para um quadro de 

Transtorno de Humor, pois estes são altamente 

prevalentes e, na descrição fica claro o aumento da 

atividade e energia gasta pela paciente em resposta aos 

pensamentos obsessivos 
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Questão 47 

O contrato terapêutico é uma ferramenta na organização do 

projeto terapêutico, como também uma ação terapêutica em 

si mesmo, quando profundamente negociado com o usuário 

propõe cinco etapas para sua elaboração: São elas: 

 

A) 1. Levantamento das necessidades percebidas pelo 

usuário e pela equipe, 2. Levantamento das 

potencialidades e projetos pessoais, 3. Levantamento 

dos recursos necessários e possíveis para o tratamento, 

4. Contratação do projeto (o grau de engajamento do 

usuário, discordâncias manifestas ou percebidas pela 

equipe ou por outros envolvidos, como a família, por 

exemplo) e 5. A reavaliação periódica. 

 

B) 1. Levantamento das necessidades percebidas pelo 

usuário, 2. Levantamento das potencialidades e projetos 

comunitários, 3. Levantamento da rede de suporte, 4. 

Contratação do projeto e 5. Análise da contratualidade 

periódica. 

 

C) 1. Levantamento das necessidades percebidas pela 

equipe, 2. Levantamento das potencialidades, 3. 

Levantamento dos recursos da comunidade, 4. 

Contratação do projeto com os cuidadores responsáveis 

e 5. A reavaliação periódica 

 

D) 1. Levantamento das necessidades percebidas pela 

equipe, 2. Levantamento das dificuldades nos projetos 

pessoais, 3. Levantamento dos recursos necessários e 

possíveis (incluindo recursos humanos, recursos da 

comunidade etc.) para a inserção social e as frentes de 

trabalho, 4. Contratação do projeto que consta da 

descrição de como foi realizada a intervenção (o grau de 

engajamento da equipe no processo, discordâncias 

manifestas ou percebidas pela comunidade e família) e 

5. A reavaliação periódica. 

 

E) 1. Levantamento das necessidades percebidas pelo 

usuário e pela equipe, 2. Levantamento das limitações e 

dificuldades contratuais, 3. Levantamento dos recursos 

necessários para o tratamento, 4. Contratação do projeto 

com o usuário, familiar e comunidade e 5. Recontratação 

sempre que necessária. 

Questão 48 

As ações da prefeitura de São Paulo e da Polícia Militar no 

centro de São Paulo em junho de 2017, para coibir o consumo 

e o tráfico de drogas na região que ficou conhecida como 

Cracolândia, evidenciam uma discussão antiga sobre os 

programas e a atenção ao dependente. Baseado nessa 

experiência é possível responder: 

 

 

A) A orientação do Programa Braços Abertos, criado pela 

prefeitura em 2014 baseou-se nas propostas da 

Redução de Danos que não tem como objetivo central a 

abstinência e foi substituído em 2017 pelo programa 

Redenção, que retoma a proposta da internação 

compulsória e involuntária. 

 

B) Políticas baseadas na redução de danos foram postas 

em prática na Holanda, em 1985, no Reino Unido, em 

1987, na Suíça e na Espanha, em 1990, e na França, 

em 1994. Nesses países, com variações, surgiram salas 

onde os usuários podiam usar essas substâncias com 

equipamento limpo; esses programas foram 

considerados ineficientes para conter o avanço dos 

riscos e contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 

C) As políticas de redução de danos não partem da 

abstinência como condição para o tratamento e em 

nenhum momento do processo ela é um dos resultados 

desejados. 

 

D) As políticas de redução de danos reduzem o consumo 

de substancias, mas não apresentam impacto sobre a 

imagem ou representação social de um produto. 

 

E) Abordagens de redução de danos para usuários de 

crack são as mais utilizadas no mundo representando o 

crack como um problema de saúde e um problema social 

grave. 
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Questão 49 

M.B.S, 19 anos, natural de São Paulo, mora com a mãe, filho 
único, completou Ensino Médio, católico, atualmente frequenta a 
Igreja Evangélica, faz trabalho esporádico em serviços gerais, 
não vê ou tem contato com o pai desde os 6 anos, recebe pensão 
paterna de 100 reais/mês. Iniciou tratamento psiquiátrico aos 18 
anos após primeiro episódio psicótico, foi encaminhado para um 
serviço especializado de transtornos afetivos de onde foi 
encaminhado para um CAPS, ficou internado por 3 dias em outro 
CAPS III da região, retornando a um serviço especializado para 
elucidação diagnóstica e devido `a piora do funcionamento 
global. 

Narrativas de MBS: estranheza desde a adolescência (13-14 
anos). Sentia-se diferente dos amigos e das outras pessoas com 
quem convivia. Vergonha e estranheza do corpo: ²sempre fui 
muito tímido, me sinto feio e sempre tive muitas espinhas². 
Passou a sentir-se mal na rua e evita, em diferentes períodos, 
sair de casa. Lembra que o início das dificuldades é marcado por 
sentir-se tão estranho e desorganizado que “sentia que ia 
morrer², “dizem que eu tinha crise de pânico², mas refere passar 
a ter medo dentro de casa, “não tem diferença entre o medo de 
morrer na rua e o medo de espiritos².  Aumento do isolamento 
social entre 14 e 18 anos. Começam as sensações de que sua 
inteligência pode ir para outra pessoa.   

Histórias das limitações segundo MBS: refere periodos de 
instabilidade emocional (choro facil, períodos de anedonia e 
períodos de exaltação “do nada fico alegre e queria fazer tudo ao 
mesmo tempo, acho que é culpa do demônio²) . Timidez, poucos 
amigos, as pessoas que o interessam (garotas) acabam por 
evitá-lo e bloqueá-lo no facebook e outras midias sociais. Piora 
progressiva no autocuidado. Procura diferentes religiões, nunca 
teve relacionamentos amorosos ou sexuais. 

 

 

 

A partir da descrição do caso acima e a representação do 
ecomapa realizada no processo terapêutico em terapia 
ocupacional, assinale a alternativa correta: 

A) A relação com o trabalho foi construída e demonstra ser um 
aspecto de sustentação de papel ocupacional. 

B) O ecomapa apresentado representa as narrativas iniciais do 
paciente 

C) O ecomapa representa a amplitude da rede de suporte e o 
alto investimento do paciente nas relações familiares e 
sociais. 

D) Pode dizer que houve ampliação dos interesses do paciente 
e da sua percepção dos contextos vividos. 

E) Pode-se dizer que o paciente investe nas relações com a 
mãe, família, teatro e academia, mas não reconhece o 
retorno desse investimento. 

Questão 50 

M.B.S, 19 anos, natural de São Paulo, mora com a mãe, filho 
único, completou Ensino Médio, católico, atualmente 
frequenta a Igreja Evangélica, faz trabalho esporádico em 
serviços gerais, não vê ou tem contato com o pai desde os 6 
anos, recebe pensão paterna de 100 reais/mês. Iniciou 
tratamento psiquiátrico aos 18 anos após primeiro episódio 
psicótico, foi encaminhado para um serviço especializado de 
transtornos afetivos de onde foi encaminhado para um CAPS, 
ficou internado por 3 dias em outro CAPS III da região, 
retornando a um serviço especializado para elucidação 
diagnóstica e devido `a piora do funcionamento global. 

Narrativas de MBS: estranheza desde a adolescencia (13-14 
anos). Sentia-se diferente dos amigos e das outras pessoas 
com quem convivia. Vergonha e estranheza do corpo: 
²sempre fui muito timido, me sinto feio e sempre tive muitas 
espinhas². Passou a sentir-se mal na rua e evita, em 
diferentes períodos, sair de casa. Lembra que o início das 
dificuldades são marcados por sentir-se tão estranho e 
desorganizado que “sentia que ia morrer², “dizem que eu tinha 
crise de pânico², mas refere passar a ter medo dentro de 
casa, “não tem diferença entre o medo de morrer na rua e o 
medo de espiritos².  Aumento do isolamento social entre 14 e 
18 anos. Começam as sensações de que sua inteligência 
pode ir para outra pessoa.   

Histórias das limitações segundo MBS: refere periodos de 
instabilidade emocional (choro facil, períodos de anedonia e 
períodos de exaltação “do nada fico alegre e queria fazer tudo 
ao mesmo tempo, acho que é culpa do demônio²) . Timidez, 
poucos amigos, as pessoas que o interessam (garotas) 
acabam por evitá-lo e bloqueá-lo no facebook e outras midias 
sociais. Piora progressiva no auto cuidado. Procura diferentes 
religiões, nunca teve relacionamentos amorosos ou sexuais.  

 

Analisando as narrativas do paciente, pode-se afirmar que: 

A) É indicado um processo especializado em terapia 
ocupacional para ampliação dos papéis ocupacionais e 
tendo em vista sua difícil adesão aos serviços. 

B) Não é indicado um encaminhamento para processo em 
terapia ocupacional, mas sim um encaminhamento para 
uma unidade clinica uma vez que é descrito o 
comprometimento generalizado do funcionamento 
cognitivo, do nível da consciência e atenção típicos de 
quadros pós trauma orgânicos. 

C) Não é indicado um encaminhamento para serviço 
especializado em saúde mental, como também não é 
indicado um processo terapêutico especializado uma 
vez que as manifestações podem ser consideradas 
típicas da fase vivida por M.B.S gerador de altos níveis 
de estresse e desfiliação decorrentes da sua 
vulnerabilidade. 

D) É indicado um processo psicoterápico especializado 
uma vez que é descrito na história de vida de M.B.S a 
angústia de separação, reações emocionais vividas pelo 
jovem desde a infância. 

E) É indicado um processo terapêutico em terapia 
ocupacional especializado, assim como um serviço de 
saúde mental especializado por ser possível perceber a 
fragilidade de algumas áreas de experiência decorrentes 
dos prejuízos provocados pelos sintomas, a piora no 
autocuidado e projetos de vida e para a manutenção e 
ativação de redes sociais e de suporte. 
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